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القسم دال: التصميم والتنفيذ

استامرة طريقة التغذية

طريقة التغذية
حصص غذائية منزلية  وجبات خفيفة داخل املدرسة  وجبات كاملة داخل املدرسة 

أخرى: تحويل نقدي مرشوط 

مت فيها تغذية مدرسية؟ ضع عالمة أمام كل ما هو منطبق. دال 4: ما هي أجزاء السنة التي قدِّ
خارج السنة الدراسية أثناء السنة الدراسية 

دال 5: هل كانت طريقة التغذية شاملة للجميع؟
ال نعم 

دال 5-1: إذا كانت دال 5= نعم، ما هي نسبة التغذية املدرسية الشاملة التي تحققت؟
    100%)تحقق الهدف الشامل(

%99-75 
%75-50
%50-25
%25-0

دال 6: إذا كانت طريقة التغذية غري شاملة للجميع )أو إذا مل يكن الهدف الشامل قد تحقق(، كيف تم استهداف التالميذ لتحديد 
التالميذ الذين حصلوا عىل تغذية مدرسية؟ ضع عالمة أمام كل ما هو منطبق.

استهداف جغرايف
السامت الفردية للتالميذ 

غري ذلك:  

دال 6-1: ما هي املعايري التي استخدمت يف االستهداف؟ 

دال 7: أنواع املدارس 

دال 7-3: ماذا كانت النسبة دال 7-2: ما هو عدد    دال 7-1: هل شارك هذا النوع من املدارس يف برنامج     
املئوية للمدارس الداخلية؟ املدارس التي شاركت يف       التغذية املدرسية؟ ضع عالمة إذا كانت اإلجابة ”نعم“. 

الربنامج؟    

% مدارس عامة      
% مدارس خاصة      
% أخرى:         

دال
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القسم دال: التصميم والتنفيذ

)إذا مل تكن األعداد املصنَّفة 
حسب نوع الجنس متاحة(

دال 10: ما هي فئات املواد الغذائية التي شملتها السلة الغذائية؟ ضع عالمة أمام كل ما هو منطبق.

خرضوات ورقية خرضاء  غالل/حبوب 

خرضوات أخرى جذور ودرنات 

فواكه بقوليات وجوزيات 

زيت منتجات ألبان )حليب، زبادي، جنب( 

ملح  بيض 

سكر لحوم 

أخرى:  دواجن 

أسامك

نهاية استامرة طريقة التغذية

دال 8: الصفوف الدراسية/املستويات العمرية

دال 8-2: ما هو عدد التالميذ الذين حصلوا عىل غذاء يف   دال 8-1: هل حصل التالميذ يف هذا املستوى عىل غذاء   
هذا املستوى من خالل هذه الطريقة؟ من خالل هذه الطريقة؟ ضع عالمة إذا كانت اإلجابة ”نعم“. 

الجميع أوالد  بنات      

دور حضانة

مدارس ابتدائية

مدارس ثانوية

مدارس تعليم مهني/تجاري

تعليم جامعي/دراسات عليا

أخرى:

دال 9: عدد مرات التغذية املدرسية والفاصل الزمني بينها

مت دال 9-2: ما هو عدد شهور السنة التي قُدِّ مت فيها   دال 9-1: ما هو عدد املرات التي قُدِّ  
فيها هذه الطريقة؟ هذه الطريقة من خالل برنامج التغذية املدرسية؟   

6 مرات أسبوعياً   

5 مرات أسبوعياً

4 مرات أسبوعياً

3 مرات أسبوعياً

2 مرات أسبوعياً

مرة واحدة يف األسبوع

كل أسبوعني

شهرياً

أخرى: 

دال

 7 1

 8 2

 9 3

 10 4

 11 5

 12 6
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